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СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ  
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Центральне місце у системі економічної безпеки підприємства належить її 

фінансовій складовій, яка виражає мету та узагальнює результати його 
господарської діяльності, без неї практично неможливо вирішити жодну проблему, 
що постає перед підприємством. Розробка методів оцінки фінансової безпеки 
підприємства має важливе методологічне значення, що пояснюється необхідністю 
майже щоденного моніторингу фінансового стану підприємства і завдяки цьому – 
підтримці в ринкових конкурентних умовах його належного рівня.  

Основу дослідження склали методи системного аналізу і синтезу, індукції і 
дедукції, праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених проблемам 
забезпечення фінансової безпеки підприємств. 

Сучасний етап розвитку економіки України є надзвичайно складним для 
проведення підприємницької діяльності, що об’єктивно визначає потребу суб’єктів 
господарювання в створенні ефективної системи управління з метою прогнозування 
їх майбутнього розвитку, формування стійких конкурентних переваг, розробки 
інструментів швидкого реагування на динамічні зміни зовнішнього середовища. 

При цьому оцінювання рівня безпеки бізнесових структур і використання 
важелів їх забезпечення є одним з найважливіших завдань, виконуваних задля їх 
тривалого і стабільного функціонування [4, с. 215]. 

Барановський А.О. визначає фінансову безпеку як: 
– ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових 

відносин; 
– рівень забезпеченості громадянина, домашнього господарства, верств 

населення, підприємства, організації, установи, регіону, галузі, сектора економіки, 
ринку, держави, суспільства, міждержавних утворень, світового співтовариства 
фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання 
існуючих зобов’язань; 

– стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, 
податкової, розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної та фондової систем, а 
також системи ціноутворення, який характеризується збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх та зовнішніх негативних впливів, здатністю відвернути зовнішню 
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фінансову експансію, забезпечити фінансову стійкість (стабільність), ефективне 
функціонування національної економічної системи та економічне зростання; 

– якість фінансових інструментів і послуг, що запобігає негативному впливу 
можливих прорахунків і прямих зловживань на фінансовий стан наявних та 
потенційних клієнтів, а також гарантує (у разі потреби) повернення вкладених 
коштів [2, с. 176] 

Методи оцінки фінансової безпеки підприємства, зокрема їх вибір у кожному 
окремому випадку залежать від конкретного змісту, який вкладається в саме поняття 
«фінансова безпека підприємства». 

Підходи до визначення рівня фінансової безпеки підприємства можна 
розділити на три великі групи: 

– ті, що пропонують оцінювати рівень фінансової безпеки як складової 
економічної безпеки підприємства; 

– ті, що пропонують оцінювати рівень фінансової безпеки на основі визначення 
загального стану фінансової діяльності підприємства; 

– ті, що пропонують визначати інтегральний показник фінансової безпеки 
підприємства. 

Якщо на рівні держави методи оцінки фінансової безпеки вже розроблені, то на 
рівні підприємства вони залишаються дискусійними. Це, насамперед, стосується 
вибору критеріїв оцінки фінансової безпеки підприємства, системи показників, що її 
характеризують, і методичних підходів до визначення рівня фінансової безпеки. 
Методики оцінки рівня фінансової безпеки підприємства можна поділити на 
декілька груп. 

До першої групи методик оцінки фінансової безпеки підприємства можна 
віднести розробки О.В. Ареф'євої, Т.Б. Кузенко та К.С Горячева, які пропонують 
оцінювати рівень фінансової безпеки підприємства на підставі аналізу системи 
одноіменних індикаторів. Основним критерієм оцінки рівня забезпечення 
фінансової безпеки підприємства науковцями пропонується вважати чистий 
прибуток. На основі цього критерію можна будувати всю систему показників 
(індикаторів), які характеризують стан фінансової безпеки. Індикатори або 
показники фінансової безпеки, виступають як кількісні характеристики стану 
фінансової діяльності, що відібрані для характеристики фінансової безпеки 
підприємства [3, с. 295]. 

Дещо інші положення стосовно визначення рівня фінансової безпеки 
підприємства висувають Ю.Б. Кракос та Н.І. Сєрик. У своїх працях вони 
пропонують проводити оцінку фінансової складової економічної безпеки 
підприємства на основі розрахунку низки ключових показників, які відображають 
результати функціонування всіх підсистем підприємства та згруповані за 
наступними напрямками: управління, економіка, фінанси, виробництво, ділова 
активність. Отримані ключові показники автори пропонують співставляти із 
значеннями розробленої діагностичної матриці, що дозволить визначити рівень 
фінансової складової економічної безпеки підприємства [1, с. 12]. 

Також можна оцінювати рівень фінансової складової економічної безпеки 
підприємства за основними напрямами аналізу, в тому числі фінансової звітності і 
фінансового стану підприємства, результатів його господарської діяльності 
[6, с. 74]. На мій погляд, запропонована методика дає змогу проаналізувати лише 
фактичний фінансовий стан підприємства, а не визначити рівень його фінансової 
безпеки. 

В процедуру оцінки фінансової безпеки підприємства деякі експерти включать 
такі основні етапи як: відбір показників, які по своєму змісту охоплюють всі 
ключові моменти фінансової діяльності підприємства; визначення їх порогових 
значень; проведення аналізу показників та їх відхилень від порогових значень і 
визначення загроз фінансовій безпеці підприємства та розробка заходів для їх 
нейтралізації. Запропонована методика зводитисься до аналізу фінансового стану 
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підприємства та не містить будь-яких рекомендації стосовно визначення 
нормативних діапазонів рівнів фінансової безпеки підприємства, що може призвести 
до неадекватних управлінських рішень у сфері фінансової безпеки. 

Аналіз методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства 
свідчить, що їм притаманні певні недоліки, а саме: оцінка рівня фінансової безпеки 
підприємства на основі аналізу динаміки одного або декількох індикаторів є 
неефективною, оскільки не враховує системний характер фінансової безпеки, при 
оцінці рівня фінансової безпеки підприємства перевагу слід віддавати застосуванню 
інтегрального показника безпеки, котрий отримано на основі використання 
багатомірних статистичних методів; у значній частині методів не враховується 
взаємозв'язок фінансової безпеки із загрозами. Важливо оцінювати у кількісному 
плані саме взаємозв'язки як між інтегральним рівнем фінансової безпеки 
підприємства, так і між загрозами фінансовій безпеці; у аналізованих підходах до 
оцінки рівня фінансової безпеки підприємства основну увагу науковці приділяють 
поточній і ретроспективній оцінкам рівня безпеки. 

Проблема науково-методичного забезпечення процесу оцінювання фінансової 
безпеки підприємств залишається невирішеною. Ці питання потребують подальших 
досліджень, а саме – необхідно визначити складові фінансової безпеки 
підприємства, здійснити відбір індикаторів для визначення їх стану, надати 
індикаторам вагових коефіцієнтів та сформувати методику визначення 
інтегрального індексу фінансової безпеки підприємства з урахуванням впливу 
зовнішнього середовища, що дасть змогу приймати обґрунтовані управлінські 
рішення щодо аналізу, відвернення та нейтралізації реальних і потенційних загроз. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ВСТАНОВЛЕННІ ТА РЕГУЛЮВАННІ ЦІН  
НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ  

 
Проблема встановлення та регулювання цін на товари та послуги є однією з 

найактуальніших в економіці. Необхідність державного регулювання процесу 
ціноутворення обумовлена тим, що вільне функціонування ринку не обов'язково 
гарантує високу ефективність економічної діяльності. В жодній з країн розвинутої 
ринкової економіки не існує повної свободи в частині ціноутворення, в більшості 


